Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 5

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 16. maj 2017 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Jørn Rytter
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2.

Budget 2018.
Budget 2018 skal være godkendt af menighedsrådet senest 15. juni 2017. Efter aftale
med regnskabsføreren vil der blive udarbejdet et budgetforslag til budget 2018 til
menighedsrådets møde den 16. maj 2017.
Menighedsrådets indledende drøftelse ønskes.
Budgetønsker fra udvalg og fra medarbejdermøde skal indsendes til formanden primo
maj 2017.
Menighedsrådet den 18. april 2017:
”På baggrund af menighedsrådets drøftelse drøfter formand, næstformand og kasserer
budget 2018 med regnskabsføreren, der udarbejder budgetforslag.
Menighedsrådet prioriterer løvsuger og affaldscontainer højt.”
Formand, næstformand og kasserer har 02.05.17 sammen med regnskabsføreren
gennemgået et af regnskabsføreren udarbejdet budgetoplæg udvisende et underskud
på 297.950 kr.
Jfr. meddelelse fra provsten forventes en kompensation for mistede renteindtægter.
100 % kompensation udgør 146.130 kr., således at budgetunderskuddet udviser 151.820
kr.
På baggrund af mødet, foreligger der herefter jfr. bilag ”Forklaringer til korrektioner i
budget 2018”et forslag til regnskab, der ballancerer.
Formanden indstiller at menighedsrådet godkender budgetudkastet for 2018 til
godkendelse.

Bilag: Budgetudkast 2018
Forklaringer til korrektioner i budget 2018
Beslutning:
Budget 2018 godkendt.
”Gjøl Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16956813, Budget 2018, , Bidrag budget afleveret
d. 02-05-2017 13:11”

Punkt 3.

Kvartalsrapport.
Regnskabsføreren har udarbejdet kvartalsrapport for perioden 01.01.17 – 31.03.17.
Formand og kasserer vil på mødet kommentere rapporten.
Menighedsrådets drøftelse, godkendelse og evt. bemærkninger ønskes.
Bilag. Kvartalsrapport
Forklarende tekst til væsentlige afvigelser
Beslutning:
Til efterretning
Punkt 4.

Ansøgning om tilskud til Sct. Hans arrangement 2017
KFUM Spejderne Gjøl ansøger i brev af 03 maj 2017 om bidrag til afholdelse af Sct. Hans
arrangement. Der er tidligere bevilget 2.000 kr. til arrangementet.
Bilag: Ansøgning af 03.05.17
Beslutning:
Der bevilges 2.000 kr.
Punkt 5.

Meddelelser.
1. Formand
a. Samarbejde mellem 4 menighedsråd i det ”gamle” Aabybro.
2. Medarbejderrepræsentant.
3. Kontaktperson.
a. Praktikant ansat på kirkegården i maj måned.
b. Indkøb af PC til personalekontoret.
4. Sognepræsten.
5. Kirkeværge.

a. Orientering om møde med arkitekt og ”Kalkhjarlen” vedr. tårn og kalkning.
6. Aktivitetsudvalg.
7. Kirkebladsudvalg.
b. Deadline næste nummer 6. juni.

8. Kirkegårdsudvalg.
a. kirkegårdsvedtægten med menighedsrådets godkendt af provstiet.
9. Præstegårdsudvalg.
a. orienterende mail fra formanden af 26. april 2017
10. Valgudvalg
11. Grøn udvalg
a. korrespondance med Jammerbugt Kommune vedr. affaldssortering
12. Andre
a. Stiftsmenighedsrådsmødet den 20. maj. Der er foretaget fælles tilmelding
til frokost og middag i Papegøjehaven for samtlige tilmeldte fra de 4
menighedsråd i det ”gamle” Aabybro
b. Menighedsrådet har modtaget et pianino som donation. Omtales i
kirkebladet – og markeres med en koncert.
c. Nyhedsbrev fra Folkekirkens Familiestøtte

Punkt 6.

Eventuelt
Underskrifter:

